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Valge pilv tuli,
lumi tervitas maad, puid.
Kelguga sõitma.
Kai Liis Kiviselg, 2. kl
Punane süda
lumehelbekeste all.
Piparkook laual.

JÕULUD ON RAHULIK AEG.
ÕUNAD ON AKNA PEAL.
UKSEL SÄRAB JÕULUPÄRG,
LUND ON PALJU MAAS.
UKSE JUURES JÕULUTAAT,
DIIVANIL OOTAB KINGIKOTT.

Robotilapse jõulumõtted
Loodud mind on robotiks,
toredaks ja usinaks.
Töödega ma toime tulen
kasvõi siis, kui silmad sulen.

Andrika-Anete Sok, 1. klass
Juba jõulud ukse ees,

Tumesinine.
Hommiku särav kuma.
Valge kasukas.
Kleer Vodi, 2. kl
Jõulumeest ootasin, 24 tundi mõtlesinütlesin: „Kunas ta tuleb?“

JÕULUD JÕUDVAD
ÕIGE PEA.
UUSI KINGITUSI SAAD.
LAPSED RÕÕMSAD:
UUSI KINKE NÄHES
DIIVANILE ISTUVAD.

Lõpuks keegi koputas. Oh! Jõuluvana
tuli!
Uksest sisse kutsusin ja ütlesin:
„Ootasin sind kaua!“
Diivanile istus ta, küsis salmi, küsis
laulu. Lõpuks kingi sain ma.

Ehkki süda on mul tehis,
siiski kuuse ära ehin.
Kinke mulle pole toodud,
olen ise kingiks loodud.
Vargsi kingikotti poen –

Õnnõlõim Vodi, 1. kl

Õppisin luuletusi jõuluvana jaoks.
Uksest välja vaatasin, mõtlesin ja ütlesin: „Millal ta tuleb?“

palju rõõmu mõtetes.

laste soove mõtteis loen.

JÄNES JOOKSEB
ÕHTU EEL.
UNI SILMAS VEEL,
LUMI NINA EES.
UHKE MEES

Kristjan Lüüs
Autor saavutas antud luuletusega Robotexi luuletuskonkursil oma vanuserühmas I koha.

DIIVANIL – JÕULUMEES.
Andri Linder, 1. kl

Lisett Samm, 4. kl
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Toimetajad: Triinu Grossmann, Kersti Leit

Direktor kiidab:
* Avaldan kiitust eduka esinemise eest võru keeles ettelugemise
päeval
’’Kullõ, ma loe sullõ!’’
4.11.2015 Karl-Gustav Vaabile
(parõmb lugõja 2015), Richard
Opparile ja Kristjan Lüüsile. Tänu õpetaja Kersti Keidile ja Leili
Orule.
* Avaldan kiitust hea tulemuse
eest maakondlikul vene keele
olümpiaadil 19.11.2015 Marge
Konsile, Jannet Koemetsale ja
Teet Soele. Tänu õpetaja Veera
Ljubenkole.
* Avaldan kiitust Miina Aleksandra Pihole hea tulemuse eest
inglise keele tõlkevõistlusel
3.12.2015 Võru Kreutzwaldi Koolis. Tänu õpetaja Svetlana
Yavnashanile.
*Avaldan kiitust Lisett Sammile,
kes saavutas EENeti joonistusvõistlusel oma vanuserühmas II
koha. Tänu õpetaja Kerli
Perendile.
*Avaldan kiitust Rimo Lillipuule,
kes saavutas Võrumaa noorte MV
judos I koha ja Kristjan Lüüsile,
kes saavutas Võrumaa noorte MV
judos III koha. Tänu treener Riho
Lehistele.
* Avaldan kiitust Aveli Valbule,
kes
saavutas
Robotexi
digitaaljoonistuskonkrusil „Robot
-transformerid“ kuni 6. klassi õpilaste arvestuses I koha ning
Kristjan Lüüsile, kes saavutas
R obotexi luuletuskonku r sil
„Roboti jõulud“ kuni 9. klassi õpilaste arvestuses I koha. Tänu õpetaja Triinu Grossmannile ja Kersti Leidile.
* Avaldan kiitust Miina Alek-

Nutikad tegemised
Rõõmustan, et sel õppeaastal tuli
robootikaringi juurde palju uusi
õpilasi 1. klassist. Alustasime septembris roboti ehitamisega ja oleme
nüüdseks jõudnud teha tutvust ka
roboti programmeerimisega.
Oktoobris võtsime osa programmeerimisnädalast “Code week”. 1.-4.
klassi õpilased mängisid koos õpetaja Kerli Perendiga programmeerimismänge. Lisaks toimus robootikahuvilistele ühisüritus Rõuge Põhikooliga robotite programmeerimiHaanja Kooli infoleht nr 34

sandra Pihole, kes saavutas maakondlikul geograafiaolümpiaadil II
koha. Tänu õpetaja Evi Lestbergile.
1. Vastavalt õppenõukogu otsusele avaldan kiitust väga hea õppimise eest 2015/2016. õppeaasta I
trimestril järgmistele õpilastele:
1. Raimondo Jõgeva
1. kl
2. Kristina Lestberg
1. kl
3. Hugo Rüütli
1. kl
4. Emily Saks
1. kl
5. Õnnelõim Vodi
1. kl
6. Märt Viidu
1. kl
7. Andrika-Anete Sok
1. kl
8. Kai Liis Kiviselg
2. kl
9. Katriine Mõttus
2. kl
10. Keili Liis Koobakene
2. kl
11. Kleer Vodi
2. kl
12. Liisa Urb
2. kl
13. Elo Sarik
2. kl
14. Kertu Vaher
2. kl
15. Ketli Saks
3. kl
16. Richard Oppar
3. kl
17. Kärg Valner
6. kl
18. Miina Aleksandra Piho
8. kl
2. Vastavalt õppenõukogu otsusele avaldan kiitust hea õppimise
eest 2015/2016. õppeaasta I trimestril järgmistele õpilastele:
1. Kusti Järg
1. kl
2. Sädeli Säde
1. kl
3. Andri Linder
1. kl
4. Marten Laane
3. kl
5. Adeele Valb
3. kl
6. Kert Lestberg
3. kl
7. Lisett Samm
4. kl
8. Jack Koemets
4. kl
9. Karl Markus Hannust
5. kl
10. Mattias Antsov
5. kl
11. Sanel Štein
5. kl
12. Heleen Hansberg
5. kl
13. Kertu–Liis Ihats
5. kl
14. Eva-Lotta Kuus
5. kl
15. Aveli Valb
5. kl
16. Sirlen Vodi
6. kl
17. Marge Kons
7. kl
se teemal. Detsembris võtsime kogu
kooliga osa KoodiTunni nädalast “Hour
of code”, kus mängisime www.code.org
lehel olevaid programmeerimismänge.
Novembris toimus sel aastal 15. korda
Robotex. Auhinnalised kohad saavutas i d
A v e l i
V a l b
(digitaaljoonistuskonkrusil
„Robottransformerid“ I koht) ja Kristjan Lüüs
(luuletuskonkursil „Roboti jõulud“ I
koht). Miia Heleene Utsal võttis osa
LEGO sumo võistlusest. Mitmed 5. kl
õpilased osalesid töötubades ja külastasid tehnoloogianäitust.
5. kl õpilased osalevad nelja kooli ühises

18. Karl-Gustav Vaab
19. Janeli Kõva
20. Keity Kuus
21. Leo Artur Skott
22. Katre Toots
23. Karl-Gustav Sok

7. kl
8. kl
9. kl
9. kl
9. kl
9. kl

Urmas Veeroja,
Haanja Kooli direktor

Koolipere tänab
Leelo Sarikut klassi osavusmängudega varustamise eest.
Ahto Luisku vahva isadepäeva tunni
eest.
Regina Jõgevat tantsukostüümide
annetamise eest.
Ahti Utsalit isadepäeval toreda matka
läbiviimise ja transpordi korraldamise
eest.
Perekond Sokka transpordi korraldamise ja abi eest.
Aime Opparit õppematerjalide annetamise eest.
Ülle Hollot transpordi korraldamise
eest.
Egle Kõva transpordi korraldamise,
piparkookide kaunistamise ning FLL
klassiõhtul prügimängu läbiviimise ja
abi eest.
Elle Ihatsit päkapikususside meisterdamise eest.
Terje Kõva päkapikususside kaunistamise eest.
Ele Prantsu ja Jaan Šteini transpordi
korraldamise ja igaülgse abi eest.
Perekond Valnereid transpordi korraldamise eest.
1. ja 4. klassi õpilasi, klassijuhatajat
ja vanemaid, kes annetasid isetehtud
maiustuste müügitulu suusavarustuse
ostmiseks.

eTwinningu projektis “Teeme robotile
mängu!”. Mängu loomisel on abiks õp
Evi Lestberg.
Käimas on ka ProgeTiigri loovtööde
konkruss teemal „Maailmariik Eesti“,
milles osaleme nelja meeskonnaga. Maakondlikus voorus esitleti oma ideid ja
saadi väärt nõu oma töö jätkamiseks.
Osaleme sel aastal neljandat korda
FIRST LEGO League võistlusel, mille
teema on seekord “Prügi rännak”. FLL
klassiõhtul valmistusime koos teiste
Võrumaa meeskondadega võistluseks.
Poolfinaal toimub juba 9. jaanuaril Tartus AHHAA teaduskeskuses.
Toimetajad: Triinu Grossmann, Kersti Leit

Vastseliina koolis ja linnuses
Käisime 1. detsembril Vastseliina
Gümnaasiumis. Meile räägiti klaasist, siis hakkasime klaasehet tegema. Klaasitükki sai lihvida masinal
või luisuga. Rasmus
Saime teha kaelaehet, samas ka
kuuseehet. Kõigepealt valisime
klaasitüki. Mina valisin kollakasrohelise. Pidime ära lihvima teravad
ääred. Minul läks aega, sest kõik
said enne jaole. Õpetaja tegi klaasitükile augud. Valisime nööri, sidusime ümber klaasi ning ehe oligi
valmis. Kleer
Mina alguses kartsin lihvimismasinat, aga proovisin ja enam ei kartnud. Keili Liis
Saime teada, et raud värvib klaasi
roheliseks, raud ja väävel pruuniks,
koobalt siniseks. Kõige kallim oli
vanasti punane klaas, sest punase
värvi saamiseks lisati klaasile ka
kulda. Enne reisi vaatasime klassis
pilte vanadest vitraažakendest.
Linnuse tornil on saladus. Sinna
müüriti tüdruk. Vanal ajal oli töö
väga raske. Ükskord kutsuti kõik
tüdrukud sinna ja küsiti: „Kes ta-

hab teha kerget tööd?” Loomulikult
kõik tahtsid. Valiti kõige ilusam tüdruk ja müüriti sisse. Vaatasime
emanda ja isanda riideid. Naiste pea
oli kaetud looriga, juuksed ei tohtinud välja paista. Kleidil olid väga
pikad varrukad. Vanasti olid ka väga
pika ninaga kingad. Rõngassärk
koosnes väga paljudest väikestest
rõngastest. Tüdrukute peaehteks oli
pärg, saime neid pähe proovida. Giidil oli ilus pikk sinine kleit. Kleer
Ma tundsin end nagu keskajas. Mõni
asi oli hirmus – piinakamber. Mõni
asi oli lõbus. Rikkad pesid end suures vannis, vaesed käisid suitsusaunas. Rikkad said saunas süüa, vaesed mitte. Toit oli maitsev ja magus.
Kai Liis
Räägiti lauareeglitest. Oli palju reegleid. Sõime liha, riisi, kastet, porgandeid, kaalikaid. Kaste lõhnas nagu
piparkoogid. Liisa
Mulle toit maitses , aga arvan, et
kartul on ikka parem. Magusat toitu,
küpsetatud õunu kastmes, sööks küll
tihti. Kleer

Isadepäeva väljasõit Noprisse
Isadepäeva eel, 6. novembril külastasid 1. ja 4. klassi lapsed koos lastevanematega Nopri talumeiereid.
Peremees Tiit Niilo võttis meid lahkelt vastu, tegi ringkäigu nii meiereis kui ka lautades. Lapsed said
teada, mida tähendab, et „kana
muneb nokast“ ja „lehm lüpsab
suust“. Pärast talu tutvustust oli
kõgil võimalus mõningaid Nopri
tooteid degusteerida ning enne kojuminekut head-paremat ka kaasa
osta. Väga tore oli, et nii mitmedki
lapsed olid kogu perega ja usun, et
uut ja huvitavat pakkus see külaskäik nii lastele kui ka vanematele.
Järgnevalt mõnede laste muljeid.
Hugo: „Mina nägin lehmi ja nägime, kuidas piima pakitakse. Siis
nägime juustukeldrit. Maitsesime
Nopri tooteid – mulle meeldis
juust.“
Haanja Kooli infoleht nr 34

Lisett: „Nopris käisime lehmade ja
vasikate juures. Giid rääkis meile,
kuidas piimatooteid tehakse ja kõige
lõpus saime piimatooteid maitsta –
see oli äge!“
Jack: „Minu arvates oli Nopris lahe
ja huvitav. Mõned lehmad olid julged, aga mõned olid kartlikud. Vasikad olid armsad, aga kahjuks ma ei
saanud ühtegi paitada. Ma maitsesin seal kohupiima ja igasuguseid
jooke. Mulle meeldis Nopris väga ja
tahan seal kunagi veel käia.“

Corelli jõulufestivali
kontsert Rogosi
mõisas
Corelli kontserdiagentuuri suvine
heategevuslik kontserdisari
„Eesti mõisad 2015“ tõi koos publiku ja metseenide annetustega
meie kooli pillifondi ligi 1000 eurot. Selle raha eest oleme ostnud
akustilisi kitarre ja Orffi instrumente (kellamäng, djembe jne.)
Pillifondi täiendamine aitab meie
lastel muusikaannet edasi arendada. 5.detsembril tänasime oma
heategijaid väikese ülesastumisega Corelli jõulufestivali kontserdil
Rogosi mõisas. Põhiesinejaks oli
varajase muusika ansambel
Rondellus, esitades keskaegseid
laule XIII sajandi Hispaaniast.
„On väga südantsoojendav, kui
head mõtted saavadki teoks ja
veel nii lühikese ajaga,“ sõnas
kontserdi lõpus Corelli kontserdiagentuuri juht Mail Sildos.
Oleme väga tänulikud toetajatele,
kes aitasid meie unistustel täituda ja laste näod särama panna!
Suur aitäh tublidele noortele
muusikutele: Ketli ja Emily Saks,
Kleer Vodi, Elo Sarik, Liisa Urb,
Kertu Vaher, Kristina ja Kert
Lestberg, Õnnõlõim ja Sirlen
Vodi, Raimondo Jõgeva, Richard
Oppar, Rimo Lillipuu, Lisett
Samm, Mattias Antsov, Miia
Heleene Utsal ja Miina Aleksandra Piho.
Õpetajad Elise Võsu ja
Anne Heier

Õpetaja Kerli Perend

Toimetajad: Triinu Grossmann, Kersti Leit

Lasteaed osaleb
Selle õppeaasta esimesel poolaastal
on Haanja Kooli lasteaed osalenud
kahes Võrumaa lasteaedu haaravas
projektis, tänu millele on meie lapsed saanud tasuta külastada
Pokumaad ja Pähni Looduskeskust.
Lasteaeda on külastanud ja oma
teadmisi jaganud mitme riigiameti
esindajad.
Keskkonnainvesteeringute Keskus
rahastas lasteaedade keskkonnahariduslikke programme, mille raames sõitsime Pokumaale, kus krattide otsimise käigus tutvusime metsas kasvavate puudega, kuulasime
rähni häälitsusi ja lastele tutvustati õiget käitumist metsas. Lapsi
võlusid talus elavad küülikud, lammas ja kits. Nägime kunstniku ateljees päriselt Edgar Valterile kuulunud asju.
Pähni Looduskeskuses tegime matka metsa, uurisime sootaimi ja
maitsesime jõhvikaid. Majas oli palju loomatopiseid, lapsi pani imestama, et nugis on palju väiksem kui
karu, kuigi värvuselt ja kõrvade
poolest on nad ju nii sarnased.

juja tööriideid ja varustust. Lapsed
tuletasid meelde, miks on vajalik
lakke panna suitsuandur, kuidas
põletada küünlaid ja kutsuda abi.
Saime istuda tuletõrjeautos ja proovida kiivrit. Nublu kinkis kõigile õppemängu ja komme.

Võru keele nädal
lasteaias

Võru keele nädala hommikuringides loendasid lapsed võru keeles,
mõni arv kõlas tuttavalt, aga võõrapärasemaid sõnu tuli üle korrata. Õpetaja Tiia rääkis võrukeelseid jutte ja luges üht luuletust
enne eesti ja siis võru keeles.
„Piltsõnastu latsilõ“ abil võrdlesime sõnu.
Õpetaja Kersti juhendamisel tutvustasid lasteaialastele võru keelt
Eva-Lotta, Aveli ja Janete. Nad
lugesid luuletusi, koostasid töölehed ja mängisid keerukuju. Igaüks sai midagi võru keeles ütelda.
Kõikidele meeldisid V klassi õpilaste poolt joonistatud pildid, mille peal oli võrukeelne jutt.

Elektrilevist jagasid lastele tarkusi
Aare Eiche ja elektrijänes. Saime
teada, millest elektrit toodetakse.
Poleks arvanud, et selleks sobib ka
prügi. Nüüd teame, kuidas õigesti
elektrit kasutada ja tunneme ohte.
Vahva oli mäng, kus lapsed muutuOhutusprojekt „Tunnen, tean, ossid elektronideks ja süütasid lambi.
kan“ toob lasteaedadesse käesoleva
õppeaasta jooksul inimesi paljudest Järgmisel aastal ootame endale külÕpetaja Ülle Isak
la Punase Risti ja Politsei- ja Piiririigiametitest.
valveameti töötajaid.
Kõigepealt kohtusime Eve Tähega
Kaitseliidust. Tema õpetas, kuidas
toimida, kui oled metsa ära eksinud. Selgus, et ei peagi kiiresti koduteed otsima, vaid paigal püsima, Mina ja Johanna käisime nuputamise päeval Vastseliina gümnaasiumis.
puud kallistama ja püüdma endast Kui saabusime, võisime näha nutikaid ja tarku nägusid, mis olid täis
võistlusvaimu. Mina teadsin juba alguses, et midagi head sealt ei tule.
märku anda.
Pärast sissejuhatust jaotati meid gruppidesse ja seejärel klassiruumidesKerli Leimaniga Maanteeametist
se. Viimased reeglid teatavaks tehtud, algas võistlus. Esimesena oli risttegime taskulambiga katse, mis
sõna millega tehti meie, vaeste lastega, nalja (ristsõna pidi olema venenäitas, et kõik helkurid ei säragi
keelne, kuid oli hoopis venekeelsest raamatust võetud).
vajalikul moel, kuigi on väga ilusad. Õppisime ülekäigukohas teed Järgnesid mõtlemist ja ajupingutust nõudvad harjutused. Johanna grupp
ületama ja autojuhiga silmsidet sai kolmanda koha ja minu võistkond pidi leppima kaotusega. Komme
looma. Kõik said kingituseks hel- saime Johannaga mõlemad, kuid seda Haanja Kooli nime all. Kokkuvõtteks tahan öelda, et oli väga lõbus sellise ürituse pärast koolist puududa.
kurvõru.

Nutikate päev Vastseliinas

Päästeametist tuli meile külla terve
päästekomando koos auto ja tuletõrjekoer Nubluga. Nägime tuletõrHaanja Kooli infoleht nr 34

Kärg Valner, 6. kl

Toimetajad: Triinu Grossmann, Kersti Leit

Tunnustati tublimaid

Etapp
ETV - Swedbanki noortesarja I etapp

KM
1-10 km

ETV ja Swedbanki noortesarja II etapp

1-10 km

V
K
L
V
V
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K
L
V
V
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Asukoht
Ebavere
HolstrePolli
Haanja
Valgamaa
Otepää
Kõrvemaa

Millal
27.12.2015
16.01.2016

3. detsembril toimus Võrus Jaa- KT ja NK maakondlik suusavõistlus
21.01.16
gumäe Toidukeskuses NK ja KT Kaitseliidu MV suusatamises
30.01.16
6.02.2016
5 ja 10 km
tunnustusüritus. Võeti kokku Eesti noorte MV
13.02.2016
Sprint
terve aasta võistlused ja käimi- ETV ja Swedbanki noortesarja III etapp
sed ning tunnustati tublimaid. Eesti noorte MV
14.02.2016
Ühisstart
Kõrvemaa
Haanja rühm saavutas Võrumaa ETV ja Swedbanki noortesarja IV etapp
5.03.2016
Suusakross
Pannjärve
6.03.2016
5 ja 10 km
Pannjärve
rühmade arvestuses I koha. Eesti noorte MV
25.03.2016
ETV
ja
Swedbanki
noortesarja
V
etapp
ÜS
Haanja
Tunnustust said veel Miia
ÜS
22
km,
40
Heleene Utsal (aasta kodutütar
5.03.2015
Haanja maraton
km
Kl Haanja
nominent) ja Mihkel Parts (aasta
noorkotkas nominent). Merli Mari Utsal ja Karl-Gustav Sok kandideerivad vabariigis aasta sport27. detsembril võistlused Ebaveres (võistlused toimuvad, kui lund on).
lase tiitlile. Rühmajuht Kadri sai
kell 11.00-13.00
säravaima rühmajuhi tänukirja. 28.-31. detsember

Vaheaja treeningud

Jaanuaris võetakse Haanja rüh- 4.-7. jaanuar
ma vastu uusi liikmeid.

kell 11.00-13.00

Tänan südamest kõiki noor- Lisainfo treener Kadrilt, 526 7027, kadriparts73@gmail.com
kotkaid, kodutütreid ja toetaKaunist jõuluaega kõigile ja toredat aastavahetust!
jaid!

Ühine algklasside
pärastlõuna
27. novembril said kõik Haanja
Kooli 1.-4. klassi õpilased kokku
Haanja majas, et veeta ühiselt
üks tore pärastlõuna ning üksteist paremini tundma õppida.
Alustasime
tutvumismänguga,
kus tuli kasuks hea mälu. Iga
klass oli ette valmistanud ka lühikesed etteasted. Ühiselt mängiti vanu häid ringmänge pikka
nina ja silma pilgutamist, mida
väikse klassiga mängida ei saa.
Lapsed tõid välja, et neile meeldisid
ringmängud,
esinemised,
Ruusmäe laste laul. Eraldi äramärkimist väärisid maitsvad toidud, mida oli rikkalikult, eriti
kiideti viineripirukaid. Kõik lapsed olid rõõmsad ja aeg möödus
kiiresti. Sarnast üritust on plaanis kevadel taas korrata.
Õpetaja Anne Heier
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Haanja vald 25
10. jaanuaril 1991 kinnitati Haanja
valla omavalitsuslik
staatus ning
Haanja vald astus omavalitsusliku
haldusüksuse õigustesse. Haanja
valla 25. sünnipäeva tähistame
sündmusterohke nädalaga 10.- 17.
jaanuarini 2016. Sellesse on kokku
põimitud põnev kava, mis pakub
huvitavaid ettevõtmisi kogu nädala
jooksul. Vaatame nii ette- kui tahapoole, arutleme, mis on 25 aastaga
toimunud ja mis võib Haanjamaad
laiemalt tulevikus ees oodata. Sünnipäevale kohaselt ei puudu laualt
tort, on ka pidu, lisaks suusatamine
sõpradega,
tuurid
mõisates,
meenutused, filmiprogramm, noorte piljarditurniir, avatud uste päevad ettevõtetes ja palju, palju
muudki.
Pühapäeval, 10. jaanuaril 2016Pidu algab!
Pühapäeval, 10. jaanuaril pidutseme kõikjal, koos ja omaette - nii
nagu kellelegi just parasjagu sobib. Kutsume kõiki haanjakaid kodus ja kaugemal, praeguseid ja endiseid ning kõiki Haanja sõpru võtma kokku oma pere ja sõbrad,
naabrid ja sõpruskonnad ning tähistama üheskoos Haanja valla

sünnipäeva. Küpsetage koos üks mõnus sünnipäevatort või kook ja pidutsege! Ja kui teate oma naabruskonnas kedagi, kes võiks sünnipäevapeost osa saada, siis kutsuge ta
külla või viige tallegi tükike torti.
Ühiselt tehakse torte nii Rogosi mõisas kui Luutsniku külaseltsis, Plaanil ja Plaksi külas ning mujalgi.
Kutsume üles kõiki sünnipäevatordist või -koogist pilti tegema ning
postitama seda Haanja valla FB lehele või
saatma valla
e-postile
(reelika@haanja.ee).
Esmaspäeval, 11. jaanuaril—
Suusatamine algab siit.
Haanja Koolis suusatamise stiilipäev!
14.00 Haanja bussipeatus ehitakse
vanade suuskadega. Haanja suusatamisega seotud vanad pildid pannakse staadionile ja suusarajale.
Pärast bussipeatuse "avamist" minnakse ühisele suusamatakale (2 km),
et avastada ja "avada" vanad fotod
suusarajal. Matkajaid ootavad pubis
Finiš kuum saun, soe jook ja suupisted.
Teiste sünnipäevanädala tegevuste
kohta leiad infot:
www.haanja.ee/haanja-vald-25/
Toimetajad: Triinu Grossmann, Kersti Leit

1.

Mis värvi on Haanja valla lipul munamäe torn?

2.

Mis on Haanja valla ajalehe nimi?

3.

Kes on Haanja vallavanem?

4.

Mis valmis Haanjas aastal 1939?

5.

Mis oli Haanja saksakeelne nimetus?

7.

(paremale) Mis järv asub Suure Mu
namäe
kagujalamil?

7.

(alla) Mis mäe kõrgus jalamilt tippu
on 84
meetrit

8.

Kuidas nimetatakse Haanja omakeelset
lastehoidu?

9.

Mitu hektarit on Vaskna järve pind
ala?

Lahendussõna:
Ristsõna autorid Juhan Erik Perli ja Teet Soe.

Rahulikke jõule ja head uut aastat! Kohtume 11. jaanuaril 2016!

